2 juni 2020
Aan:
Betreft:

alle ouders/verzorgers van De Sporckt
informatie over de volledige opening van de school

Yesssss! De school mag weer volledig open! Op 11 mei gingen we gedeeltelijk open, dat is ons en de
kinderen de laatste vier weken goed bevallen. Voor ouders, onze teamleden en kinderen is het fijn dat
de school weer helemaal open mogen vanaf 8 juni. Onderstaande regels en afspraken gaan per 8 juni
in en gelden minimaal t/m de zomervakantie. De richtlijnen van het RIVM en ons bestuur zijn leidend.
Met het team van onze school hebben wij uitgebreid nagedacht over een goede en veilige organisatie
om dit te kunnen doen. Wederom hebben we hierbij ook onze MR geraadpleegd. U kunt erop
vertrouwen dat we bij de organisatie zoals we deze aan u gaan voorstellen, rekening hebben gehouden
met alle geldende protocollen. Dit schrijven gaat over de algemene organisatie van de
schoolheropening. We richten ons hiermee op de praktische maatregelen in en om de school.

Lees deze brief alstublieft in zijn geheel goed door!
Als onderlegger voor dit schrijven hebben we een uitgebreid protocol opgesteld. Dat protocol gaat
over veiligheidsmaatregelen m.b.t. afstand, hygiëne etc. De MR heeft dit protocol in de vorm van een
kwaliteitskaart goedgekeurd. Heeft u vragen over specifieke maatregelen uit ons protocol? Stel deze
dan gerust aan de directie van onze school. Wij realiseren ons dat het véél informatie is. We hebben
een poging gedaan alles zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen voor u. Deze brief dient ook als
naslagwerk, zodat het later nogmaals terug kan worden gelezen. Begrijpt je iets niet? Schroom niet om
hulp te vragen!
Groepsspecifieke onderwijsinhoudelijke communicatie loopt via de groepsleerkrachten. Op deze
manier houden we het nog een beetje overzichtelijk voor u.
Hieronder hopen wij antwoord te geven op vragen die mogelijk op dit moment bij u leven.
1. Wanneer en op welke momenten mag mijn kind naar school?
• Alle leerlingen gaan volledige dagen naar school. We hanteren daarbij zoveel mogelijk de
oorspronkelijke schooltijden. Voor het halen en brengen is er extra tijd gemaakt, zodat we
dit op een veilige en rustige manier kunnen organiseren.
• De inloop blijft van kracht en is van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 8.30 uur.
Dit blijft minimaal geldig t/m de zomervakantie.
o Maandag t/m donderdag worden de kinderen van team geel (dit was de maandag
en dinsdag groep) om 14.30 uur naar huis gestuurd. De kinderen van team blauw
(de woensdag en donderdag groep) worden om 14.45 uur naar huis gestuurd. Op
vrijdag is dat 12.00 (geel) en 12.15 (blauw) uur.
o Kinderen die na schooltijd naar de diverse kinderopvangorganisaties gaan, worden
op school opgehaald door pedagogische medewerkers. Dat regelen we intern.
• We kiezen om de indeling van geel en blauw te behouden, die is inmiddels bij jullie bekend.
We hanteren deze splitsing in tijden bij het ophalen, zodat ook het ophalen op een veilige
en verantwoordelijke manier gebeurt. De kinderen die zijn ingedeeld in team blauw zijn dus
iets later uit, dit is geen extra onderwijstijd. Graag op tijd bij de juiste poort en zo snel
mogelijk weer gaan. Op die manier zorgen we allemaal voor voldoende spreiding.
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Bijzonderheden:
➢ Uw kind mag niet naar school met de volgende (luchtweg)klachten: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, moeilijk ademen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken/proeven, keelpijn, hoesten,
diarree, oogontsteking of verhoging tot 38 graden en koorts.
➢ Wanneer iemand uit het gezin benauwd is of koorts heeft, mag uw kind niet naar school toe
komen. U meldt uw kind dan via de gebruikelijke weg ziek. Als iedereen in het gezin 24 uur
klachtenvrij is, mag uw kind weer naar school.
➢ Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur
geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: http://lci.rivm.nl/leefregels.
➢Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag
heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is én dan 14 extra dagen
thuisblijven. Zie voor meer informatie: http://lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.
➢ Valt uw kind of een gezinslid in een erkende risicogroep? Bespreek dit dan met de directie van
de school. Samen bekijken we wat het meest verstandig is in uw situatie. U bepaalt.
2. Waar moet ik rekening mee houden tijdens halen & brengen, openen & sluiten?
• We willen zo min mogelijk drukte om de school. Daarom hanteren we inloop- en
uitlooptijden. De leerkracht is vanaf 8.00 uur in de klas, er is op maandag t/m vrijdag een
inlooptijd van 8.00 tot 8.30 uur. Vanaf 8.30 uur start de schooldag en verwachten we dat
dan alle leerlingen er zeker zijn. Ophalen kan vanaf 14.30 uur voor de kinderen van team
geel. De kinderen van team blauw worden vanaf 14.45 uur opgehaald. Vrijdag van 12.00
(geel) uur en 12.15 uur (blauw).
• Leerlingen die een broertje of zusje in de groepen 1 en/of 2 hebben, halen die eerst op en
komen vervolgens samen naar buiten. De overige leerlingen worden door de leerkrachten
naar buiten gebracht.
• In de bijlage vindt u een plattegrond waarop u in één oogopslag kunt zien hoe we het halen
en brengen organiseren. We blijven de vier poorten gebruiken en alle in- en uitgangen van
de gebouwen. Dit is inmiddels bekend onder alle ouders. Dat gebeurt op basis van de
beginletter van de achternaam. Dit is hetzelfde als de afgelopen vier weken.
• Leerlingen van de groepen 1 en 2 worden op het schoolplein in diverse zones verzameld
door personeel. Die lopen vervolgens met de leerlingen naar binnen.
o We vragen om uw kind(eren) zoveel mogelijk alleen naar school te sturen. Wanneer
dit écht niet anders kan, mag er maximaal 1 ouder per gezin mee. Alle leerlingen
worden afgezet bij de desbetreffende poort van het schoolplein.
o Leerlingen van de groepen 3 t/m 8 lopen zelf het schoolgebouw binnen.
Bijzonderheden:
➢ Ouders mogen in principe niet in het schoolgebouw of op het schoolplein komen. Uitzonderingen
zijn: rondleidingen voor nieuwe leerlingen, de driehoeksgesprekken (in de week van 22 juni) en de
musical. De driehoeksgesprekken gaan we buiten voeren op het schoolplein. In de week van 8 juni
ontvangen alle ouders meer informatie over de organisatie en het inschrijven van deze laatste ronde
van de driehoeksgesprekken. Wij vinden het erg belangrijk, zeker gezien de afgelopen periode, om
het schooljaar persoonlijk met ouder én kind af te sluiten. Over de musical ontvangen de ouders van
groep 8 een aparte brief.
➢ Wij willen er alles aan doen om zoveel mogelijk rust en afstand in en om de school te creëren.
Daar hebben we uw medewerking hard voor nodig. Dus: kom alleen indien noodzakelijk, houd
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rekening met de schoolafspraken en houd afstand! Breng en haal je kinderen(eren) zo snel mogelijk,
blijf niet bij de poorten hangen. Dat maakt het afstand houden alleen maar lastiger.
➢ Wij gaan er in principe vanuit dat leerlingen in de leeftijd van groep 5 t/m 8 geheel zelfstandig
naar school kunnen komen. Zonder ouders dus. Kom zo min mogelijk met de auto!
➢ Voor de looproutes verwijzen wij u naar de plattegrond.
3. Met wie komt mijn kind op school in contact?
• De volledige groep is vanaf 8 juni aanwezig. Ook zijn onze onderwijsondersteuners,
vakdocenten en stagiaires weer actief. Externen die niet nodig zijn voor het primaire proces
proberen we zoveel mogelijk te weren, evenals andere betrokkenen die normaal gesproken
wel in school werkzaam zijn. Onze leerkrachten zijn alert op afstand, tussen elkaar en ook
waar haalbaar naar leerlingen toe.
• Personeelsleden met klachten komen niet werken op school. Wij hopen van harte dat onze
teamleden gezond en vitaal blijven, zodat alles volgens planning kan verlopen.
• De schoonmaak wordt geïntensiveerd en er zijn extra schoonmaakmaterialen aangeschaft
om de school zo hygiënisch mogelijk te houden. Kinderen wassen de handen voortaan met
water en zeep. Op advies van de GGD wordt er geen desinfecterende handgel meer gebruikt
bij kinderen, alleen nog bij volwassenen.
• De richtlijn is als volgt:
o 1,5 meter afstand tussen kinderen: niet nodig.
o 1,5 meter afstand tussen leerkracht en kind: zoveel als mogelijk.
o 1,5 meter afstand tussen volwassenen: altijd
Bijzonderheden:
➢ De gymlessen van Evelien en Inge worden buiten gehouden op ons groene schoolplein.
➢ Natuurlijk vieren we de verjaardag van uw kind op school. Traktaties zijn alleen mogelijk als ze
verpakt worden. Op die manier kunnen ze in de tas worden gestopt om thuis op te eten.
4. Mijn partner en/of ik werken in een vitale functie. Zorgt school voor opvang?
• De noodopvang vervalt per 8 juni. Alle kinderen gaan op de reguliere schooltijden naar
school. De kinderopvang gaat ook weer volledig open, ouders kunnen weer gebruik maken
van de dagen waar ze volgens contract recht op hebben.
Bijzonderheden:
➢ Ouders geven zelf bij de kinderopvang aan op welke dagen ze er gebruik van maken.
5. Hoe onderhoud ik contact met de leerkracht als ik niet in de school mag komen als ouder?
• Zoals u in de afgelopen periode ook hebt gedaan. Onze leerkrachten zijn bereikbaar per mail
en ook via het telefoonnummer van school. Als er bijzonderheden zijn m.b.t. uw kind, zoekt
de leerkracht per mail of telefonisch contact met u. In een aantal gevallen kan er ook met
videobellen een gesprek gevoerd worden.
Bijzonderheden:
➢ We volgen in het onderwijs de adviezen en richtlijnen van het RIVM. Tussendoor stellen we bij
waar nodig. Indien dit het geval is dan brengen we jullie op de hoogte.
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